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ABSTRAK 

Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas dalam upaya meningkatkan prestasi 

belajar mahasiswa pada mata kuliah kalkulus dengan model pembelajaran Knisley. Model 

Pembelajaran Knisley dilaksanakan dalam dua siklus dengan materi kuliah limit, turunan 

dan penggunaan turunan. Peningkatan prestasi mahasiswa meningkat dari 66,67 (rata-rata 

nilai siklus I) menjadi 83,5 (rata-rata nilai siklus II). Ketuntasan belajar pada siklus I 

53,33% (kategori tidak tuntas); pada siklus II ketuntasan belajar 85,67 % (kategori tuntas). 

Keaktifan mahasiswa pada siklus pertama adalah dalam kategori aktif (skor 2,30) 

sedangkan pada siklus kedua aktivitas mahasiswa masuk dalam kategori sangat aktif (skor 

3,31). Kesimpulan penelitian adalah model pembelajaran Knisley mampu meningkatkan 

prestasi belajar mahasiswa pada mata kulian kalkulus. 

Kata kunci: Knisley, Penelitian Tindakan Kelas, Kalkulus 
 

LATAR BELAKANG 

 Persaingan untuk memperoleh pekerjaan bagi lulusan perguruan tinggi khususnya 

calon guru, dewasa ini semakin ketat. Para penyedia lapangan pekerjaan telah menetapkan 

standar untuk nilai akademik bagi calon pekerja yang akan diterima di tempat kerja. Ini  

menjadi sebuah tantangan bagi pihak penyelenggara pendidikan, terkhusus perguruan 

tinggi swasta, yang konon calon mahasiswanya boleh dikatakan berasal dari calon 

mahasiswa yang tidak lulus ke perguruan tinggi negeri. Sementara di satu sisi, pihak 

pengguna tidak akan mentolerir kekurangan ini ketika menerima calon tenaga kerja. 

 Dosen sebagai ujung tombak dalam upaya meningkatkan prestasi belajar 

mahasiswa harus melakukan berbagai cara agar proses pembelajaran mencapai apa yang 

dicanangkan dalam visi dan misi perguruan tinggi. Dalam proses pembelajaran, model 

pembelajaran adalah salah satu usaha yang sangat penting untuk dilakukan dosen agar 

prestasi mahasiswa meningkat. 

 Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan 

sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas, (Trianto, 2011:22). 

Sedangkan Sukarno (dalam Trianto, 2011:22) menyatakan model pembelajaran adalah 

kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematik dalam mengorganisasikan 

pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu, dan berfungsi sebagai pedoman 

bagi perancang pengajaran dan para pengajar dalam merencanakan aktivitas belajar-

mengajar. 
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 Untuk menentukan model pembelajaran dan metode mengajar, maka pendekatan-

pendekatan proses pembelajaran harus menjadi perhatian penting. Untuk mata kuliah 

kalkulus, pendekatan pembelajaran yang sesuai adalah learning as understanding, seperti 

yang dinyatakan oleh An dkk (dalam Dedy dkk  2012): pendekatan learning as 

understanding  yaitu sebuah pendekatan dengan pandangan bahwa seorang mahasiswa 

telah mengetahui suatu konsep matematika tidaklah cukup sebelum konsep tersebut 

terinternalisasi dan terkait dengan pengetahuan yang telah dimiliki mahasiswa, artinya  

seorang mahasiswa dituntut lebih aktif selama proses pembelajaran, sedangkan dosen lebih 

berperan sebagai fasilitator ataupun moderator. Model Pembelajaran Matematika Knisley 

(MPMK), sebuah model yang dikembangkan dengan pendekatan learning as 

understanding, dikhususkan untuk matematika dan statistik , oleh Knisley. Model ini 

dikembangkan sesuai dengan empat gaya belajar dalam mempelajari konsep baru yang 

disebut Kolb Learning Styles. Keempat gaya belajar Kolb Learning Styles tersebut adalah 

Konkret-Reflektif, Konkret-Aktif, Abstrak-Reflektif dan Abstrak-Aktif (Knisley, 2003). 

Dalam model ini peran seorang guru atau dosen dengan pebelajar berganti-ganti pada 

setiap tahap dan dosen lebih cenderung sebagai fasilitator dan moderator sedangkan 

mahasiswa adalah konseptor. 

 Korespondensi antara gaya belajar Kolb dan aktivitas pebelajar menurut 

interpretasi Knisley (Dedy dkk, 2012), adalah sebagai berikut: 

1.  Tahap konkret-reflektif, berkorespondensi dengan aktivitas pebelajar sebagai 

allegorizer, sedangkan dosen berperan sebagai storyteller. Konsep yang sudah 

diketahui dan yang baru disampaikan secara figuratif. Pada tahap ini peran dosen 

cukup dominan yaitu  mengarahkan mahasiswa memahami konsep baru tersebut. 

2. Tahap konkret-aktif, berkorespondensi dengan aktivitas pebelajar sebagai integrator 

sedangkan dosen berperan sebagai motivator dan pembimbing. Mahasiswa 

memiliki peran lebih dominan, dimana mahasiswa mencoba menambahkan atau 

menentukan konsep baru tentang materi yang sedang dipelajari. 

3. Tahap abstrak-reflektif berkorespondensi dengan aktivitas pebelajar sebagai 

analiser. Pada tahap ini dosen berperan sebagai sumber informasi dengan 

mengenalkan suatu konsep tentang materi yang sedang dipelajari yang tersirat 

dalam tugas konkret-reflektif dan konkret-aktif. Selama dosen/guru ceramah 

mahasiswa beraktivitas sebagai analyzer yaitu mahasiswa menganalisis konsep 

yang dikenalkan oleh dosen dengan memperhatikan representasinya dalam tugas 
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konret-reflektif dan konkret-aktif. Setelah itu dengan bimbingan dosen/guru 

mahasiswa mencoba merumuskan konsep baru tersebut. 

4. Tahap abstrak-aktif berkorespondensi dengan aktivitas pebelajar sebagai 

pensintesa. Peran mahasiswa lebih dominan daripada dosen, dimana mahasiswa 

telah mengembangkan sebuah konsep untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. 

Dosen berperan sebagai pelatih untuk mengarahkan mahasiswa melalui tugas yang 

diberikan ke mahawasiswa. 

 Dengan latar belakang yang disebutkan di atas maka dikemukakan sebuah rumusan 

masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah upaya meningkatkan hasil belajar 

kalkulus mahasiswa dengan model pembelajaran Knisley. Dan tujuan penelitian ini adalah 

upaya meningkatkan hasil belajar kalkulus mahasiswa di prodi pendidikan fisika 

Universitas HKBP Nommensen dengan mengimplemenstasikan model pembelajaran 

Knisley.  

 Adapun manfaat penelitian ini adalah sesuai dengan yang dicanangkan model 

Knisley yaitu untuk merangsang mahasiswa berpikir kritis dalam memecahkan masalah, 

dalam hal ini mengaitkan konsep yang telah dipelajari dengan konsep baru yang akan 

mereka temukan sehingga memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk 

mengembangkan kemampuan berpikir. 

METODOLOGI PENELITIAN 

 Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dalam 

beberapa siklus. Tahapan dalam setiap siklus dilakukan sesuai dengan apa yang dinyatakan 

oleh Kemis dan Mc Taggar yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan/evaluasi dan  

refleksi. Materi kuliah diajar dalam pelaksanaan penelitian adalah materi Kalkulus I. 

Sedangkan data dikumpulkan dengan menggunakan instrumen berupa : a) lembar 

observasi mahasiswa dengan indikator : kegiatan konkret reflektif dalam pembelajaran, 

kegiatan konkret aktif dalam pembelajaran, kegiatan abstrak reflektif dalam pembelajaran 

dan kegiatan abstrak aktif dalam pembelajaran.  b) Tes berbentuk essay untuk dapat 

mengetahui tingkat penguasaan mahasiswa terhadap suatu materi. 

 Indikator keberhasilan penelitian tindakan kelas ini adalah terjadinya peningkatan 

aktivitas dan prestasi belajar mahasiswa dari siklus ke siklus.  

1. Data aktivitas belajar mahasiswa dianalisis dengan cara sebagai berikut: 

a  Menentukan skor aktivitas belajar secara klasikal 

 Pemberian skor pada setiap deskriptor  mengikuti aturan sebagai berikut: Skor 4 = 

sangat baik; skor 3 = baik; skor 2 = cukup baik; skor 1 = kurang baik 
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b. merata-ratakan skor setiap indikator. 

c. Menentukan kriteria aktivitas belajar mahasiswa secara klasikal 

Untuk menentukan kriteria aktivitas belajar mahasiswa secara klasikal adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 1: Kategori Aktivitas Belajar Mahasiswa 

Skor rata-rata Kategori 

3,01 ≤ rata-rata ≤ 4,00 

2,01 ≤ rata-rata ≤ 3,00 

1,01 ≤ rata-rata ≤ 2,00 

Sangat aktif 

Aktif 

Kurang aktif 

 

2. Data Prestasi Belajar Mahasiswa  

a. Rata-rata hasil evaluasi, dihitung dengan menggunakan rumus :  

 ; dimana ∑x = jumlah skor total yang diperoleh mahasiswa; M = rata-rata nilai 

mahasiswa; N  = banyaknya mahasiswa yang hadir 

b. Ketuntasan secara klasikal dihitung dengan rumus: 

   ; dimana K =Persentase Ketuntasan Belajar, dengan 

standard ketuntasan klasikal adalah 85%; P = Banyaknya mahasiswa yang memperoleh 

nilai ≥ 65 (ketuntasan individu); N = Banyaknya mahasiswa yang hadir 

HASIL PENELITIAN  

 Selama proses belajar mengajar, data-data yang dikumpulkan adalah data aktivitas 

mahasiswa dan data hasil tes. Data-data tersebut dikumpulkan dari 3 kali pertemuan dalam 

2 siklus. Satu kali pertemuan masing-masing 3 x 50 menit. Tabel 2 dan tabel 3 berikut 

memperlihatkan ringkasan data evaluasi tes belajar dan observasi.  

Tabel 2. Hasil tes belajar 

Siklus Materi Ajar Waktu Rata-rata 

nilai 

Ketuntasan 

(%) 

Keterangan 

I Limit dan 

Turunan 

6x50 

menit 

66,60 53,33 standard ketuntasan 

klasikal tidak 

tercapai 

II Penggunaan 

turunan 

3x50 

menit 

82,83 85,67 Ketuntasan klasikal 

tercapai 
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Tabel 3. Hasil Observasi Aktivitas Mahasiswa 
 

No Indikator 
Skor rata-rata per indikator 

Siklus I Siklus II 

1 Kegiatan konkret-reflektif dalam pembelajaran 2,50 3,31 

2 Kegiatan konkret-aktif dalam pembelajaran 2,32 3,24 

3 Kegiatan abstrak-reflektif dalam pembelajaran 2,27 3,10 

4 Kegiatan abstrak-aktif dalam pembelajaran 2,50 3,59 

Rata-rata aktivitas 2,30 3,31 

Kategori aktivitas Aktif Sangat aktif 

KESIMPULAN  

Berdasarkan analisis data dan pembahasan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 

penerapan Model Pembelajaran Matematika Knisley pada Mata Kuliah Kalkulus  dapat 

meningkatkan prestasi belajar mahasiswa dan meningkatkan aktivitas belajar.  Diawal 

penerapan model tersebut, mahasiswa belum bisa mengembangkan konsep baru oleh 

karena kurangnya pemahaman akan materi prasyarat yang dibutuhkan dan pembagian 

kelompok belum memperhatikan karakter dan kemampuan akademis mahasiswa.    
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